
Sotsiaalkaitseministri 09.02.2016. a  määruse nr 11  
 „Asenduskodu kasvatusala töötajate sotsiaaltöö ja  

 pedagoogika täienduskoolituste läbiviimise korra, selle täpsustatud mahu  
 ja täienduskoolituste õppekavade kehtestamine“  

LISA 2  

   

 

Asenduskodu kasvatusala töötaja sotsiaaltöö täienduskoolituse õppekava (160 
akadeemilist tundi, millest 40 akadeemilist tundi moodustab iseseisev töö, sealhulgas 
lõputöö koostamine) 

 

Moodul I Laste heaolu põhimõtted ja hoolekande alused (mooduli maht 8 akadeemilist 
tundi) 

Käsitletavad teemad Õpiväljundid 

Lapse õigused ja kohustused  

Töötaja õigused ja kohustused  

Eetika, moraal ja seadusandlus 

Mooduli läbinu tunneb laste hoolekande 
süsteemi,  selle alusdokumente ja valdkonda 
reguleerivaid õigusakte ning oskab neist 
oma tegevuses juhinduda. Tunneb 
sotsiaaltöö eetikat ning oskab seda oma töös 
rakendada.  

  Moodul II Sissejuhatus sotsiaaltöösse (mooduli maht 8 akadeemilist tundi) 

Käsitletavad teemad Õpiväljundid 

Sotsiaaltöö teoreetilised lähtekohad  

Sotsiaaltöö printsiibid ja meetodid  

Eesti avalik hoolekanne 

Mooduli läbinu tunneb erinevaid sotsiaaltöö 
teoreetilisi lähtekohti ning oskab arutleda 
sotsiaaltöö printsiipide ja meetodite 
kasutamise üle Eesti hoolekandes. 

  Moodul III Juhtumitöö (mooduli maht 56 akadeemilist tundi) 

Käsitletavad teemad Õpiväljundid 

Klienditeeninduse põhimõtted  

Informatsiooni kogumine, töötlemine ja 
hoidmine  

Probleemi määratlemine  

Juhtumikorralduslike sekkumisplaanide 
koostamine ja täitmine  

Võrgustikutöö  

Tagasiside andmine 

Mooduli läbinu tunneb juhtumitöö metoodikat. 
Omab ülevaadet juhtumikorralduslike 
sekkumisplaanide koostamise alustest ning 
eesmärkide sõnastamisest. Oskab osaleda 
lapse juhtumitöö protsessis oma rollis: 
sekkumisplaanide kavandamine, koostamine, 
elluviimine ja hindamine; oskab luua ja hoida 
lapse mitteformaalseid võrgustikke ning 
osaleda formaalses võrgustikus.  



Moodul IV Grupitöö (mooduli maht 24 akadeemilist tundi) 

Käsitletavad teemad Õpiväljundid 

Erinevad grupid  

Grupi areng  

Eneseabi grupid  

Rühmatöö 

Mooduli läbinu mõistab gruppide kujunemise 
protsessi, grupi arengu erinevaid etappe ja 
nõustamise ja konsulteerimise aluseid. 
Oskab rühma juhtida. 

Moodul V Supervisioon (mooduli maht 16 akadeemilist tundi) 

Käsitletavad teemad Õpiväljundid 

Enesetäiendamine ja arendamine  

Tööjuhendamine 

Mooduli läbinu tunneb supervisiooni ja töö 
juhendamise mõisteid, funktsioone ja 
tehnikaid, oskab hinnata isiklikke jõuvarusid 
ja oskab aktiivselt osaleda töö juhendamise 
protsessis ning leida viise 
enesetäiendamiseks. 

 
Moodul VI Praktiline sotsiaalpoliitika (mooduli maht 8 akadeemilist tundi) 

Käsitletavad teemad Õpiväljundid 

Praktikute ühistegevus intersektoraalsete 

probleemide lahendamisel 

Sotsiaalkindlustuse ja sotsiaalkaitse 

printsiibid ning mudelid  

Sotsiaalpoliitika ja sotsiaaltöö aegruum  

Laste ja peretöö sektorid, praktikud ja 

erialakultuurid  

Laste ja peretöö rahvuskultuuriline 

mitmekesisus 

Mooduli läbinu tunneb üldjoontes 

sotsiaalpoliitika keskkonnapõhiseid praktilisi 

toimemehhanisme. Oskab oma töös luua 

seoseid ja rakendada klienditöös 

sotsiaalpoliitika aluseid ja väljundeid. 

 

 


